Benemérito da
contabilidade
Saiba como Emir Castilho, um
dos mais importantes nomes da
contabilidade da história de Marília,
tem transformado a vida de milhares
de pessoas há quatro décadas pelo
protagonismo profissional e pela
liderança na formação de entidades
assistenciais de apoio contra o câncer
e de clubes de serviços dedicados
a resgatar a dignidade dos menos
favorecidos. A trajetória e o exemplo
de um benemérito da contabilidade.

foto/

Emir Castilho descerra a placa de
inauguraçao do Sescon, em 2000

Até o final dos anos 1980, os
contadores sindicalizados de Marília
que quisessem usufruir dos serviços
da entidade precisavam recorrer à
base de Bauru. À época, a cidade já
contava aproximadamente com 320
profissionais liberais e mais de 50
escritórios.
Enquanto isso, no Hospital das Clínicas
(HC), as centenas de pacientes que se
deslocavam de toda a região a Marília
para o tratamento de câncer não tinham
sequer um número mínimo de cadeiras
para descansar – muitos, nem dinheiro
para alimentação.
Ambas
as
demandas
exigiram
mobilizações da sociedade mariliense
em busca de soluções. Em 1989,
a Associação dos Contabilistas de
Marília resolveu sua pendência classista:
encampou a instalação do então
Sindicato das Empresas Contábeis e
Contabilistas – hoje Sindicato dos
Contabilistas de Marília e Região
(Sincon).
Dois anos depois nasceria a Associação
de Combate ao Câncer (ACC), por
iniciativa de membros da Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae),
empresários e rotarianos – entre eles,
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Escritório tem certificação
de programa de qualidade

Emir Castilho palestra
em evento rotariano

Desde 2008 o Delta Contábil é certificado pelo Programa de Qualidade de
Empresas Contábeis (PQEC). A certificação é homologada pelo Sindicato
das Empresas de Serviços Contábeis
(Sescon), em parceria com a Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT).
Para atender às exigência do PQEC
a equipe de colaboradores do Delta participou de cursos voltados à
consultoria em serviços contábeis,
gestão de empresas, programas de
educação continuada, cursos, treinamentos e palestras.

SEGURO

Emir Catilho em 1990, na primeira gestão
do sindicato dos contabilistas em Marília

Mais que garantir a entrega dos serviços contratados, o escritório também
oferece aos seus clientes há mais de
20 anos a cobertura de um seguro
contra eventuais prejuízos. Implantada em 1995, a apólice do Delta foi a
número dois do país, segundo Emir
Castilho.
“Se o escritório vier a errar, a multa é
coberta pelo seguro. Deixo essa garantia bem clara aos clientes: jamais
terão qualquer prejuízo financeiro conosco”, destaca o contador.

PALAVRA DO CLIENTE

Já conhecia o trabalho do
Emir pela contabilidade da
Adima, além de estar com
ele em atividades rotarianas.
A Delta nos dá um respaldo muito importante e tem
acompanhado a evolução de
sua área, o que dá uma segurança ainda maior para os
profissionais liberais em geral.
José Geraldo Garla
Empresário, é cliente desde
1999 pelo Conselho de Administração da Marilan e 2002,
por holding familiar

Emir Castilho recebe
diploma universitário, em 1976

Delta Contábil é posto
de certificação digitalizada

Emir Castilho em seu
primeiro emprego, em 1967

um nome comum às duas causas: Emir
Castilho.
Contador experiente e ex-diretor da
Apae, ele foi o escolhido para presidir
as duas primeiras gestões tanto do
sindicato dos contabilistas como da
ACC. “Em ambos os casos, nossa
missão foi apenas oferecer o suporte
necessário”, recordou Castilho.
Mas ele não parou por aí. Em 2000,
liderou a instalação do Sindicato
das Empresas de Serviços Contábeis
(Sescon), do qual foi diretor por duas
gestões. Há sete anos, é um dos 32
conselheiros do Conselho Regional de
Contabilidade do Estado de São Paulo
(CRCSP).

BENEFICIADOS
Quase três décadas após a criação

O atirador Emir Castilho,
aos 18 anos

do Sincon, a categoria conta com a
‘Casa do Contabilista’, na qual estão
compartilhadas as sedes do próprio
sindicato, hoje com 35 profissionais
afiliados e o Sescon, com mais de
mil afiliados e cerca de 100 empresas
associadas.
Ainda no mesmo endereço, na rua
Taquaritinga, no centro de Marília, 47
escritórios são servidos pela Associação
das Empresas de Serviços Contábeis de
Marília e Região (Aescon) – a entidade
contábil mais antiga de Marília, fundada
em 1948.
Depois de conduzir a ACC nos
primeiros anos, Emir Castilho também
apoiou a instalação, em 2003, do
Grupo de Apoio à Criança com Câncer
e Hemopatias (GACCH), do qual foi o
primeiro vice-presidente nas duas

Quem precisa de uma certificação digital pode procurar Delta Contábil. O
escritório é um dos postos de atendimentos autorizados da Cambará que,
ao lado da Valid, é considerada uma
das maiores prestadoras de serviço
de identificação digital no país.
A certificação digital é uma documentação eletrônica com validade
jurídica que permite a identificação
de pessoas físicas e jurídicas e que
garante proteção às mais diversas
transações nos meios digitais realizadas dentro e fora do Brasil.
Embora o procedimento seja online,
é necessária a continuidade do processo em uma unidade autorizada.
É neste ponto que aparece o Delta
Contábil como uma das poucas opções para quem precisa efetuar este
procedimento em Marília.
Há certificados digitais para Conectividade Social (ICP), CT-e, e-CNPJ,
e-CPF, e-PJ, NF-e, entre outros. A
Cambará Certificação Digital é uma
autoridade de registro credenciada à
AC Valid Brasil e à AC Valid RFB, homologada pelo Instituto de Tecnologia da Informação (ITI).
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Emir Castilho e a equipe
atual do Delta Contábil

primeiras gestões.
Atualmente, a ACC presta cerca de 600
atendimentos por mês, segundo a média
de 2016 informada pela entidade. Já o
GACCH oferece alimentação, oficinas de
artesanato, cursos, dormitórios e atenção
psicossocial para cerca de 50 pacientes e
familiares.

PALAVRA DO CLIENTE

Fui um dos primeiros clientes
do Emir, do tempo que construí o primeiro barracão da
Marilan ou mesmo a Jacto, em
Pompeia. Ainda hoje mantemos nossa amizade. É um homem honesto. Nunca tive nenhum tipo de problema. Deixo
meus parabéns pelos 40 anos.
Vicente Ferrini Netto
Um dos primeiros clientes da
Delta, manteve a parceria por
28 anos

40

ROTARY

Rotariano desde 1979, Emir Castilho
presidiu duas vezes o Rotary Club
Marília (1986/1987 e 1996/1996).
Fundou os Rotary Clubs Marília
Pioneiro – o primeiro de composição
mista da cidade – e o Marília Tradição,
do qual é membro há nove anos.
Entre as principais atividades

desenvolvidas pelo Marília Tradição
está a bacalhoada que, neste ano, bateu
recorde no número de entidades apoiadas
– 19, no total – com arrecadação de cerca
de R$ 100 mil (veja matéria nesta edição
da D Marília).
“Acho que a filosofia do Rotary é servir
sempre. De vez em quando a gente faz
essas filantropias porque os órgãos

Site do Delta é um portal da contabilidade
O site do Delta Contábil (www.deltacontabil.com.br) vai muito além de
um endereço virtual institucional. Trata-se de um portal para contadores,
clientes e demais interessados em se
informar melhor sobre documentos,
legislações e indicadores financeiros.
Uma coluna lateral conduz o internauta a links específicos para consultas sobre Seguro Desemprego, FGTS,
CNPJ, CPF, FGTS, PJ, às agendas estadual e federal, legislações em geral,
medidas provisórias, Previdência Social e Simples Nacional.
O ícone de ‘modelos de contratos’ oferece 49 tipos de cartas e 171 de contratos. Ainda na página principal, o
site traz as porcentagens atualizadas
das variações de IPCA, INPC, ICV, IPC
(Fipe), CUB (Sinduscon), TJLP, Poupança, TR, Selic e CDI.
Em links na parte superior, o internauta pode consultar ainda alíquotas

de impostos, cadastro de empresas, CNAEs, extrato de Refis, FGTS,
Impostômetro, Inscrição Estadual,
Imposto de Renda de Pessoa Física
(IRPF) e restituição.
Há ainda a opção de ‘formulários’,
no qual o visitante confere dados
em relação ao DARF (instrução, comum, simples, on-line e REDARF),
GPS, da Secretaria da Receita Federal, de pesquisa de situação fiscal
cadastral, de pedido de demissão,
entre outros.

EMPRESA
No ambiente institucional do site é
possível conferir a história do escritório, a relação completa de serviços, além de conferir qual é o ‘time’
da empresa, desde o diretor-presidente, em todos os departamentos,
com fotos e contatos por e-mail e
telefone.
Em
Let
Ma

CAPA
abandonaram as entidades. Rotary não é
para essa finalidade, mas para auxiliar nas
necessidades das pessoas”, afirma
Castilho.

TRAJETÓRIA

A esperança por dias melhores foi a
principal companheira de Emir Castilho
quando deixou a casa dos pais,
proprietários de um pequeno armazém, e
os cinco irmãos, em Ocauçu (SP), rumo
Marília em busca do primeiro emprego,
aos 14 anos, em 1964.
“Eu tinha vontade de trabalhar, mas
nenhuma prospecção do que fazer”,
recordou. Decidiu procurar um
escritório de contabilidade. Acabou
contratado. “Comecei como auxiliar.
Tinha uma boa caligrafia e fazia muitas
transcrições dos profissionais da área”.
Além do trabalho, o jovem Castilho
se dedicou aos estudos. Formou-se

como técnico em contabilidade pelo
antigo Ginásio São Bento e engatou três
faculdades seguidas na Universidade
de Marília: Ciências Contábeis,
Administração e Ciências Econômicas.
Antes mesmo de pegar o primeiro
diploma, Castilho já havia conseguido
sua aprovação em dois concursos
públicos – um para o Banespa, outro
para o Banco do Brasil –, em 1969.
“Era o sonho de consumo de qualquer
ser humano na época”, destacou.

CARREIRA CURTA

Entre o escritório de contabilidade onde
começou a trabalhar e a futura carreira
bancária que o aguardava, Castilho teve
uma rápida passagem pela Comercial
Importadora Haddad – antiga Casa São
Jorge. Uma jovem escriturária, Carmem
Lúcia, o substituiu.
Atraído pela estabilidade de emprego, o

PALAVRA DO CLIENTE

A contabilidade é o coração
da empresa. É por isso que
deve haver uma relação de
confiança mútua com o contador. O Emir já tinha parceria
conosco desde os tempos do
meu pai. A globalização tem
exigido uma atualização permanente. E isso o Delta faz
bem e com qualidade.
José Ferreira da Costa
Neto
Cliente há mais 20 de anos, é
sócio-proprietário e diretor da
Bovimex

PALAVRA DO CLIENTE

A principal qualidade da nossa
relação com a Delta é a confiança. O Emir tem sempre nos
orientado sobre as legislações
que mudam o tempo todo.
Mantemos nossa parceira pela
eficiência do serviço ao longo
das últimas quatro décadas.
Mais que parceiros comerciais,
nos tornamos amigos.
Archimedes de Grande
Filho
Diretor da A. De Grande, cliente da Delta há 40 anos
Emir Catilho, esposa Carmen Lúcia, as filhas
Letícia e Viviane, os genros Ale Hussein e
Marcus Vinícius e os netos Helena, Laura e João
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PALAVRA DO CLIENTE

Já tínhamos amizade. Deste
relacionamento pessoal surgiu a nossa parceria com a
Delta desde o início das atividades da Odair Pneus. Temos
uma relação de confiança. É
essa a razão de continuarmos
juntos até os dias de hoje. O
Emir é um profissional sério,
honesto e competente.

Emir Castilho e o irmão
Norberto Castilho

salário e os benefícios, Castilho escolheu a
chamada do Banespa para uma agência de
Tupã (SP). Mas a experiência não durou
muito tempo. “Percebi que, se
permanecesse ali seria sempre bancário. O
meu crescimento seria limitado”.
Apesar da rotina, Castilho agora
já não estava mais sozinho em sua
jornada, literalmente. Recém-casado
com Carmem Lúcia, ele já era pai de
uma garotinha (Viviane) e quando já
aguardava pela segunda (Leticia), uma
proposta mudou de novo sua história.
Chegou-lhe à mesa a oportunidade de
adquirir um escritório de contabilidade.
Ele aceitou. “Fiquei mais alguns meses
no Banespa, que tinha uma assistência
médica muito boa. Minha filha nasceu
no dia 27 de outubro. No dia 4 de
novembro pedi demissão”.

DELTA

Era 1976. Há apenas seis anos no
funcionalismo
público,
Castilho
entendeu que poderia encarar o desafio
de mudar de lado: de empregado, agora
seria patrão. E de um escritório de
contabilidade, a mesma profissão pela
qual iniciou toda sua trajetória.
“Mesmo no período que estive no
banco eu não deixei a contabilidade.
Continuei trabalhando para quatro,
cinco empresas, no particular. Eu
percebi que me realizaria muito mais
42

Odair Aparecido Martins
Cliente da Delta Contábil
desde a fundação da Odair
Pneus, há 27 anos

Emir Castilho recebe premiação em Encontro
de empresas contábeis, em 2000

profissionalmente na contabilidade. Na
verdade, nunca deixei de ser contador”,
conta Castilho.
A novidade chegou de forma atraente para
um futuro empreendedor: criado apenas
três meses antes, o escritório Delta há
dispunha de uma carteira de
20 clientes selecionados da venda de
outra empresa do setor. Castilho bateu
o martelo. “Dei uma entrada e paguei o
restante em 20 meses”.
Após a saída do Banespa, Castilho
assumiu definitivamente os trabalhos do
Delta que, à época, havia sido instalado
na rua sete da avenida Mauá. Pouco
mais de um ano depois, o escritório
seria transferido para a rua 9 de julho,

783, também no centro de Marília.

CONFIANÇA

Apesar da carteira adquirida por ocasião
da compra do escritório, o contador não
teve vida fácil, mesmo com seus próprios
clientes. “Acredito que o que mais judiou
de mim no início foi a falta de confiança.
Durante dois, três anos fui muito testado
em respostas profissionais”.
Aos poucos, no entanto, o mercado
começou a perceber que aquele
jovem contador, que havia deixado o
Banespa havia pouco tempo, tinha suas
qualidades e que poderia agregá-las além
dos serviços prestados pelo Delta, mas
pelo seu próprio caráter.

D OPINIÃO

Sede do Delta Contábil

“Sempre trouxe comigo a idoneidade
profissional. Procuro ter muito clareza
nas minhas decisões e objetividade no que
falo. Acredito que foram mais as
prerrogativas pessoais que profissionais
que ‘seguraram’ e aumentaram nossa
clientela”, diz.
Além dos 20 clientes que assumiu –
“não perdi nenhum deles” –, formatou
ao longo do tempo o seu grupo seleto de
clientes. “Já tive o dobro do que tenho
hoje. Cheguei à conclusão que estava no
caminho errado. Se eu proponho dar
qualidade, preciso de estrutura”.

FILOSOFIA
Instalado desde 1991 em seu atual
endereço – avenida XV de Novembro,
915, no centro – o Delta Contábil
dispõe atualmente de uma equipe com
14 colaboradores divididos em apenas
dois setores: os departamentos fiscal e
de recursos humanos.
“A minha filosofia aqui é para que o
cliente não se lembre do Delta. Se isso
ocorrer, é porque estamos deixando
a desejar”, diz Castilho. “O cliente
tem as suas preocupações financeiras,
de funcionários, de negócios. Por
isso tenho bons profissionais e não
os sobrecarrego para que entreguem
sempre um trabalho com qualidade”.
Castilho conta com a companhia do
irmão, o contador Norberto Castilho,
para auxiliá-lo na condução dos serviços
das áreas fiscal, contábil e trabalhista.
“Ao longo do tempo a empresa já teve
mais de200 colaboradores”, estima o
diretor-presidente.
Para atuar em um escritório de
contabilidade não basta apenas
lidar com as burocracias, segundo
Castilho. “Há o trato com
o
cliente, a habilidade em atender as
fiscalizações e a administrativa para
lidar com funcionários. É necessário ser

polivalente. É uma atividade complexa”.

CONTABILIDADE

Ao longo dos últimos quarenta anos,
o Delta Contábil conviveu com as
principais inovações que acompanharam
o desenvolvimento da atividade contábil
– das escriturações manuais ao uso de
novas tecnologias, como softwares e
equipamentos.
“A essência de um escritório de
contabilidade sempre foi a mesma: os
serviços da parte fiscal e de recursos
humanos. Mas como a atividade é muito
extensa, por mais que se armazene
experiência, sempre há algo novo para
se aprender”, diz Castilho.
É por esta complexidade, ainda segundo
o contador, que a profissão retém
apenas aqueles que se identificam com
ela. “Só fica na contabilidade quem
gosta”, frisa. “É preciso saber discernir.
E não são apenas dois, dez anos que te
dão essa bagagem de experiência”.
Castilho diz que a atuação é ainda
mais difícil na esfera pública. Foi o
que conferiu quando atuou como
presidente da Junta de Recursos Fiscais

da prefeitura de Marília, no começo
dos anos 1990. “Há muita imposição
política e não à legislação. Prevalece
isso até hoje”.

PROJETOS

As últimas atividades públicas de Emir
Castilho hoje estão mais voltadas aos
ambientes onde prevalece o bem comum.
Membro há 36 anos das Equipes de Nossa
Senhora – pastoral da Igreja Católica –, ele
tem se dedicado ultimamente à construção
de um templo.
“Será a igreja de Santa Terezinha do
Menino Jesus. Não quero uma capela, mas
uma igreja mesmo. Gosto de desafios”,
destaca. “Estamos empenhados em dar
início à construção junto com a população.
Só que igreja, você sabe, vai tempo para se
levantar”.
Outro propósito de Emir Castilho é
implantar no Delta um programa de
participação de lucros para sua equipe. “Às
vezes um estímulo financeiro proporciona
uma melhor qualidade de vida. Quero fazer
uma distribuição de renda mais justa para
reconhecer o quanto eles são importantes
para mim”, conclui Castilho.

Delta faz sua precificação de honorário por software
Em dias de novas tecnologias, o
Delta Contábil calcula o custo de
produção de cada cliente através de um software especializado
para empresas de contabilidade,
engenharia e advocacia. O programa permite a administração dos
processos com vista à redução de
custos.
Entre os benefícios do uso do software estão a automatização no
apontamento de atividades com
apresentação do mapa real de custos, a otimização e aumento de produtividade pela eliminação de digitações do sistema ERP, entre outros.

O uso desta tecnologia foi implementado pelo Delta em 2009 através de uma parceria com a Visão
Lógica Software, de São Bernardo
do Campo (SP). “O Delta foi nosso
primeiro cliente em Marília e abriu
nosso mercado nesta região”, afirmou o diretor Pedro Milian Neto.
Segundo o dirigente, a partir do
Delta a Visão Lógica conseguiu indicações para outras empresas em
Vinhedo (SP), Presidente Prudente
(SP) e Marília. “O Emir Castilho apresentou vários colegas para a gente
em uma feira em Campos do Jordão. É um grande parceiro”.
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